
חד/ץ,כבראם
היםמול/ץיהיה
דירותאלפיהים?לחוףבסמוךלגורחולמים

חד/ץות,/ץכונותבמסגרתכיוםומתוכננותנבנות

זהוכמהנמצאותהןאיפהמהים.קצרבמרחק

צוראלעדלכם?יצלה

הדי־ערךאתמעלההיםלאזוררבה

רות

$TS1$הדירות$TS1$

$DN2$הדירות$DN2$מבחינהמוסףלערךונחשבת

עלהגבוהיםהנדל"ןמחירינדל"נית.

הג־החייםמאיכותנובעיםהחוףקו

בוהה

$TS1$הגבוהה$TS1$

$DN2$הגבוהה$DN2$,לאורךהבנייהששטחימהעובדהוכן
בשלזאתהשנים,עםומתמעטיםהולכיםהחוף

שלשטחהאתשמאפיינתהצרההחוףרצועת

בנייהמפניעליהלשמורשנועדוהחוקישראל

למגורים.מאסיבית

ליםנוףהעולם,בכלבישראל.רקולא

לשכתיו"רלדברימזאת,יתרהדירות.מוכר

יכולליםנוףמסילתי,חייםמקרקעיןשמאי

זאת,35%עדב־%03הנכסאתלהשביח

נוףגזרתעםבדירהשמדוברבתנאיכמובן

לים.ראשוןבקושנמצאבפרויקטלים,רחבה

השנייהבטבעתנמצאת"כשהדירהלדבריו,

עצמוהנוףבעיקרהואשמשנהמהוהשלישית,

נהניתשלאהשנייהבטבעתדירההקרבה.ולא

לגביגםכךהשוק.במחיריתימכרליםמנוף

פיסהאיזולראותכדילהתאמץשצריךדירה

לעומתמגורים.בניינימביןשמציצהכחולה

תהיהליםנוףעםהשנייהבטבעתדירהזאת,

יותר".%03־%51שווה

בוגין,נחמהוהמשפטניתהמקרקעיןשמאית

מש־פרמטרונשארהיהליםנוףכימאשרת

מעותי

$TS1$משמעותי$TS1$

$DN2$משמעותי$DN2$הנוףלדבריה,הדירה.מחירבקביעת"

בקרבוכןהדירותרוכשיבקרבביותרהנחשב

הוא,הפרויקטיםאתהמשווקיםהנדל"ןיזמי

בני־השמש.ממרפסתהיישרליםנוףכמובן,

גוד

$TS1$בניגוד$TS1$

$DN2$בניגוד$DN2$לבנותשיכוליםופתוחיםירוקיםלשטחים

חדשות.שכונותיקומולאביםבעתיד,עליהם

צפויליםהראשוןבקודירותשרוכשמיולכן

בנכס".להחזיקימשיךעודכלזהמנוףליהנות

ערכואתיעלהליםגובל"נכסבוגין,לדברי

ליםנוףהזה.הפרמטרבזכותרקמשמעותית

המו־למגורים,בפרויקטיםגבוהותבדירות

גדרים

$TS1$המוגדרים$TS1$

$DN2$המוגדרים$DN2$יכוללים׳ראשון׳קועםכפרויקטים

."30%בעדהדירותשוויאתלהקפיץ

מהמרחקיזמרשחהנזף
כיבחשבוןלקחת"ישכימוסיפהבוגין

שווימסךלים"המראהשל"ערכובשקלול

נמוךמשקלישליםהפיזיתלקרבההדירה

עודכלמהדירה.הנשקףהיםלנוףמאשריותר

יהיההבנייןאםגםהים,אלפתוחההדירה

פתוחמנוףרקלאהדייריםייהנוממנו,מרוחק

בקרבתישבוכאילוגבוהדירהמערךגםאלא

הדירה,לגובהיחסי,באופןכן,כמועצמו.הים

הפיזיתלקרבהמאשריותרגדולההשפעהיש

דירהרכישתליםפתוחהנוףעודכללים.

ערכהעלשמירהמבטיחהיותר,גבוההרגילה

יותר".רבערךבעלנכסורכישתהדירהשל

הנ־מחיריטבעי,"באופןכימסבירהבוגין

כסים

$TS1$הנכסים$TS1$

$DN2$הנכסים$DN2$גםויעלויותרגבוהיםליםהקרובים

באותההריאליתהמחיריםלעלייתבהתאם

הפערעירשבכלרואיםאנוזאת,עםעיר.

אלולביןליםהקרוביםהנכסיםביןבמחירים

שלנגזרתוהואשונהממנו,מעטהרחוקים

הביקושיםרמותוכמובןעיראותהשלהאופי

אחר".אוכזהלאזור

נמצאותישראלמדינתשלהחוףקולאורך

הנהבניה.בהליכישכונותוכמהכמהכיום

לדרום.מצפוןמובילים,פרויקטיםשלסקירה

אכזיבשכזנת
מגוריםפרויקטהינהבנהריהאכזיבשכונת

מתוכןיח"ד,כ-000,1כוללאשראכזיבבחוף

מש־החדשההשכונהרוויה.בבנייהיח"ד745

תרעת

$TS1$משתרעת$TS1$

$DN2$משתרעת$DN2$בניינים30וכוללתדונםכ-56פניעל

הדי־מרביתכאשרקומות6-9ביןשלבגובה

רות

$TS1$הדירות$TS1$

$DN2$הדירות$DN2$תיכלולהשכונההתיכון.היםאלמשקיפות

לפארקעדותיסלללעירתתחבראשרטיילת
המיתולוגי.מדקלאבהואאכזיב

המרמן,צמחמנכ"לפייגלין,חייםלדברי

ואנחנובעיצומהאכזיבבפרויקט"הבנייה

הראשוניםהבניינים16אתלאכלסנרגשים

גדו־בנייהבתנופתנמצאתנהריהבשכונה.

לה

$TS1$גדולה$TS1$

$DN2$גדולה$DN2$בב-לגדולצפויההתכניותפיועלמאוד

אחדהיאאכזיבשכונתכאשר,2030עד40%

היתר,ביןתכנית.לאותההצמיחהממנועי

חדשתעסוקהאזורלקדםצפויההעירייה

לחוףהגישהאתולפתחולהמשיךהעירבצפון
תנועהוציריטיילתעםהצפוניולחלקההים

השכונותלשארהחדשההשכונהאתהמחברים

בעיר".היםלחוףהצמודות
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עבוארגמן,חוף
נמצאארגמןחוףעלהמלוןבתימתחם

מקומטרוכ-002עכולעירהדרומיתבכניסה

אותההים"על"מנרבהחדשההשכונההחוף.

ב־6יח"דמ־004למעלהכוללתמנרב,מקימה

פיעלאליה,ומושכתקומות,14בניבניינים

דיורמשפריצעירים,זוגותבעיקרהחברה,

הג־לוחמיכברי,)נהריה,ומהסביבהמעכו

טאות

$TS1$הגטאות$TS1$

$DN2$הגטאות$DN2$)הארץממרכז)בעיקרומשקיעיםועוד

וירושלים(.
מנרב,בחברתהשיווקסמנכ"לביתן,אבי

הראשו־הבנייניםשניאכלוס"לאחרמציין:

נים,

$TS1$,הראשונים$TS1$

$DN2$,הראשונים$DN2$אתאלהבימיםמאכלסתמנרבחברת

לאחרונההחלהואףהנוספים,הבנייניםשני

בפרויקט.מתוךהחמישיהבנייןבשיווק

גןדירותחדרים,ו-35,כוללהדירותתמהיל

דירותכאשרמפוארים,ופנטהאוזיםמפנקות

990,מ־סססהחללמכירהמוצעותחדרים

שלהיתרונותכלשמלבדלהביןחשובשקל.

ישמעניק,שהואהחייםואיכותהפרויקט

מסהטבתבעכולגורלבוחריםנוסףיתרון

להיותשיכולההכנסה,מסכהחזרשניתנת

ישראליעמיתצילום:בוגיןנחמה

משפחה".עבורמשמעותיסכום

השקעההואקובע,הואהפרויקט,

המת־המלוןבתילמתחםהודותמצוינת

פתח

$TS1$המתפתח$TS1$

$DN2$המתפתח$DN2$והשכונהמאחרהחדשה.הטיילתעם

נגישההיאמהעיר,ליציאהקרובממוקמת

במחלףלכבישליציאהוצמודהמאוד

שלהרכבתלתחנתגםכמוהמפרץעין

דקות20הואמחיפהשהמרחקכךעכו,

בשניםאביב.לתלוחציוכשעהנסיעה,

שלמחלףגםלהיפתחצפויהקרובות

הש־אתשיהפוךלעכובסמיכותכביש

כונה

$TS1$השכונה$TS1$

$DN2$השכונה$DN2$יותר.אףלנגישה

יח"צצילום:פויליוון

בעתליתביתךבנה
האח־בשניםשעוברתהחוףמעריאחת

רונות

$TS1$האחרונות$TS1$

$DN2$האחרונות$DN2$כשנהלפניעתלית.היאבנייהתנופת

שבמרכזהחדשהמתארתכניתהופקדהוחצי

אלףל-31מ-000,7התושביםמספרהכפלת
הפי־עבודותהחלולאחרונה.2023שנתעד

תוח

$TS1$הפיתוח$TS1$

$DN2$הפיתוח$DN2$ימהלחוףבסמוךחדשהשכונהלהקמת

שביליטיילת,יח"ד,242הכוללתעתליתשל

עלשישתרעפארקהליכה,שביליאופניים,

תתחברהחדשההשכונהילדים.וגןדונםפני

באמצעותבעתליתיותרהוותיקותלשכונות

הליכה.שבילישלרשת

חברתהיאבשכונההבונותהחברותאחת

"ריףפרויקטאתהמשווקתליבוביץ׳שגראוי

לבנייההמיועדיםמגרשים65הכוללסלקטד"

מהים.מטר180כ-קרקעצמודישלעצמית

ומוצעיםמ"ר250פניעלמשתרעיםהמגרשים

בחברהלמגרש.שקלמיליוןמ-2החללמכירה

fixבמחירהקרקעאתמוכרתהיאכימציינים

priceתשתיות,פיתוחהשבחה,מע"מ,הכולל

לטאבו.והרישוםדיןעורךטרחתשכר

40בעמודהמשך
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כיאמר,sbcבשגראויסמנכ"לשגראוי,נור

מהיםנגיעהבמרחקקרקעברצועת"מדובר

עתלית.שלהקהילתייםהשירותיםכלובקרבת

אצלהןגדולהמאודהתעניינותמרגישיםאנו

אצלוהןוהצפוןחיפהמהאזורדיורמשפרי

המ־המרכזמאזורחופשייםמקצועותבעלי

חפשים

$TS1$המחפשים$TS1$

$DN2$המחפשים$DN2$הקרקעותהחוף.עלביתםאתלבנות

בטאבו".ונרשמותלבניהמאושרות

החליטההדרך,בתחילתלתכנוןבניגוד

הפ־אתלבנותשלאליבוביץ׳שגראויחברת

רויקט

$TS1$הפרויקט$TS1$

$DN2$הפרויקט$DN2$עצמית,לבנייהקרקעותלשווקאלא

הקרקעותרוכשישלהרצוןבשלהיתר,בין

"כברצרכיהם.פיעלביתםאתולבנותלתכנן

הרוכשיםשלוהרצוןהצורךאתזהינובהתחלה

אדריכליבתכנוןמוגבלתשלאקרקעלרכוש

אתבונהרוכשכלבשכונה.הבתיםלכלזהה

כיוםלנהוגבניגודעיניוכראותשלוהבית

רבות".קרקעצמודותביתךבניבשכונות

חדרהבחזףבינויפינוי
במרכזלקוםשעתידהחדשה-ישנהשכונה

בס־היםמולענבהיאהחוףקולאורךהארץ

מוך

$TS1$בסמוך$TS1$

$DN2$בסמוך$DN2$קיבלהענבחברתבחדרה.היםעיןלשכונת
לתכנוןהמחוזיתהוועדהאישורלאחרונה
העירוניתההתחדשותתכניתאתלקדםובנייה

החדשההתכניתהים.עיןלשכונתבסמיכות

מ"ר2,300יח"ד,1,100לבנותלענבתאפשר

תעסוקהשטחימ"רכ-000,2מסחר,שטחי

ציבור.שטחימ"רו-000,44

העירשלהמערביבצידהממוקמתהשכונה

ענבהתכנית,פיעלהים.לקוובסמוךחדרה

יעב־אליהםחדשיםבנייניםתחילהתבנה

רו

$TS1$יעברו$TS1$

$DN2$יעברו$DN2$דירותיהםאתלפנותהאמורותמשפחות

הישנותהדירותיהרסופינוילאחרהישנות,

מבניהוותיקההשכונהבמרכזיבנוובמקומן

ישנותיח"ד198ייהרסוסה"כפתוחים.ציבור

פניעלשיתפרסויח"דכ-001,1במקומםויבנו

כ-43-11שללגובההמתנשאיםבנייניםכ־21

קומות.

בבשורה"מדוברענב:חברתמנכ"לכץ,אפי

מקדמיםאנוענב.ולחברתהשכונהלתושבי

בפ־מדוברשנים.כ-01מזההפרויקטאת

רויקט

$TS1$בפרויקט$TS1$

$DN2$בפרויקט$DN2$כ-001,1הקמתשיאפשרמשמעותי

ותעסוקהמסחרשטחיובנוסףחדשותיח"ד

עלטבעולשמורתהיםעיןלשכונתבצמוד

נצאכימעריךאניהחוף.קולאורךמצוק

במהלךכברהחדשההשכונהלהקמתלביצוע
הקרובה".השנה

בנתניההצוקשבתת
מע־אחתעלתקוםהחדשההצוקשכונת

תודות

$TS1$מעתודות$TS1$

$DN2$מעתודות$DN2$885שלבשטחבעירהגדולותהקרקע

חדשעירונילרובעלהפוךמתוכננתוהיאדונם

נתניה.שלהראשייםציריהביןיקשראשר

ראשיעסקיםמרכזדיור,יחידותכ־000,3

צפוייםציבורומבנימסחרשטחי)מע"ר(,

בגבולותיה.לקום

בצדהציבורמבנימספרכוללתהתוכנית

במרכזהכאשרהשכונה,שלוהמערביהמזרחי

פארק)שצ"פ(פתוחציבורישטחמתוכנן

בפארקבעיר.המשכיירוקצירהמהווהמרכזי

אופ־ולרוכבירגללהולכישביליםמתוכננים

ניים,

$TS1$,אופניים$TS1$

$DN2$,אופניים$DN2$ומנוחה.נופשמשחק,פעילויותגםכמו

העיר,למרכזימיםעירביןממוקמתהשכונה

ביןהמחברבכבישוהים,המלוןלבתיבסמוך

לוותיקה,יותרקרובלוותיקה,החדשהנתניה
הצפוני.בחלקו

החדשהבשכונהמקימהלוינשטיןקבוצת

ראשוןמגוריםמגדלהצוקמגדלפרויקטאת

בנתניה.הצוקבשכונת

6.1שלבשטחמגרשעלמוקםהפרויקט

31בןמגוריםמגדלכוללהצוקבשכונתדונם

דיוריחידות44מתוכןדיוריחידות,ו-711קומות

4,3,בנותדירותכוללהדירותתמהילבשיווק.

הדירותכלופנטהאוזים.פנטהאוזיםמיניחדרים,

האדריכליםמשרדהופקדהתכנוןעללים.צופות

פרומצ׳נקו.ניבוליאורהרובננקולאה

להתא־צפויוהואבשיאוהפרויקטשיווק

כלס

$TS1$להתאכלס$TS1$

$DN2$להתאכלס$DN2$מ-החלהדירותמחירי.2021באוגוסט

חדרים.לדירתשקלמיליון2.825

בקבוצתהשיווקסמנכ"לצבי,בןשרון

עםיחד"אנו,כימציינתלוינשטיןמשולם

שלהפינהאבןאתלהניחשמחיםמגיל,חברת

בעיר.החדשההשכונהבנתניה,הצוקשכונת

מגדלהואבשכונהבוניםאנואותוהמגדל

בסמוךלים,וחזיתישניבקוויוקרתי,ייחודי

הקטנים,בפרטיםהדיוקולטיילת.המלוןלבתי

כלהמוקפדהעיצובהגלם,בחומריהבחירה

אתלדייריםלהגשיםמחשבהתוךנולדואלה

השרון,באזורהבנויהנתניה,העירחלומם.

חיובית.ומהגירהגבוהיםמביקושיםנהנית

קניוניםמפותחים,בילוימרכזימציעההעיר

ומרכזיחינוךמוסדותלצדיםחופיחדישים,

גדולים".ומסחרתעסוקה

יסבתהיס,פארק

הב־היקףעםהעיראוליהיאיםבתהעיר

ניה

$TS1$הבניה$TS1$

$DN2$הבניה$DN2$הקרובותבשניםביותרהגדולהמתוכנן

לתלהקרבהאתלמנףמנסיםבעירדן.בגוש

האדום,הקוהקמתאתוגםהיםחוףאתאביב,

בעתיד.יותרלנגישהאותהשיהפוך

עי־שלהדגלפרויקטהיאהיםפארקשכונת

ריית

$TS1$עיריית$TS1$

$DN2$עיריית$DN2$בעיצומה,כברבהשהבנייההשכונה,ים.בת

מרכזנמצאבשכונהדירות.10,000לכלולצפויה

מ"רמיליוןכ-2פניעלהמשתרעומסחרתעסוקה

בהלקוםועתידים,upהעסקיםמרכזאתוכולל

מרכזאקדמי,מרכזחוף,ופארקמלונותמתחם

ותרבות.ציבורומבניספורט

42בעמודהמשך
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למחלףתחבורתיתמנגישותנהניתהשכונה
עורקיעםהשכונהאתהמחברהקוממיות

וכבישאיילוןנתיביראשייםארצייםתחבורה

השכונהביןמחברחדשכבישכן,כמו.431

תבנהלשכונהבסמוךלציון.ראשוןלמערב

שתא־הקלההרכבתשלהאדוםהקושלתחנה

פשר

$TS1$שתאפשר$TS1$

$DN2$שתאפשר$DN2$אםגםשבעתיד,כךאביב.לתלנוחהגישה

הרכבתאביבלתליםבתביםאיחודיהיהלא

ביניהן.תחבר

למ־ניתןבשכונההשווקיםהפרויקטיםבין

צוא

$TS1$למצוא$TS1$

$DN2$למצוא$DN2$חברתשללייטהאוסמגדלפרוייקטאת

וכוללקומות47שללגובההמתנשאבוקס,וויי

למסחר.מ"רו-005מלוןחדרי55דירות,225

3,2,בנותדירותוכוללמגווןהדירותתמהיל

ברי־היתרביןבמגדלופנטהאוזים.חדריםו-5

כה,

$TS1$,בריכה$TS1$

$DN2$,בריכה$DN2$נמכרותחדריםדירותועוד.כושרחדר

שקל.מיליוןמ-57.1החל
רבות,שניםכבריםבבתשבונהחברהעוד

נשיאמזרחי,רונישלובניו,מזרחיקבוצתהיא

ב-4מתרכזהואאלהבימיםהקבלנים.לשכת

ים.בבתומגוריםלמלונאותפרויקטים

במ־שקייםוראינומחקרים"עשינולדבריו,

דינת

$TS1$במדינת$TS1$

$DN2$במדינת$DN2$כוכבים,ו-3מלונותשלמחסורישראל

הבנוללילה.לחדריורו80-100שלבעלות

מגיעאסייתימזרחוהדרוםהאירופאישהקהל

במלונאותיהיהשלנווהעתידלישראל,בהמוניו

בתאביב.לתלמירביתנגישותעםיותר,זולה

שלהאדוםהקולאורךכולהכיוםבנויהים

שמא־הרכבת,צירשעלהבנוהקלה.הרכבת

פשר

$TS1$שמאפשר$TS1$

$DN2$שמאפשר$DN2$אביב,תללמרכזלהגיעדקות10-15תוך

ליהנותוגםמחירחצילשלםשווהלתייריהיה

בבת-ים".השנהכלויםמשמש

הבנייניםשנישלההיתרלקראת"אנחנו

במ־ומגורים,מלונאותהמשלביםהראשונים

סגרת

$TS1$במסגרת$TS1$

$DN2$במסגרת$DN2$שימושים".עירובשלעולםתפיסת

Edenהואהיםפארקבשכונתנוסףפרויקט

Towerהפרויקטהשקעות.אלדרחברתשל

שנבנהקומות45בןבמגדליח"ד177כולל

לחוףהפרויקטביןמהחוף.בלבדמטרכ-005
המת־דונם.כ-002שלבשטחפארקמפריד

חם

$TS1$המתחם$TS1$

$DN2$המתחם$DN2$למחלףמהירהתחבורתיתמנגישותנהנה
הת־עורקיעםהשכונהאתהמחברהקוממיות

חבורה

$TS1$התחבורה$TS1$

$DN2$התחבורה$DN2$וכבישאיילון)נתיביהראשייםהארציים

השכונהביןמחברשנסללחדשכביש.(431

נבניתלשכונהבסמוךלציון,ראשוןלמערב

שתאפשרהאדום()הקוהקלההרכבתתחנת

אביב.לתלנוחהגישה

בבתהיםפארקבשכונתמקימהנדל"ןפרי

מגדלהינוהורייזןפריענק.פרויקטיים

דירות160הכוללליםראשוןבקויוקרתי

הכוללויופריהואנוסףפרויקטקומות.ב-34

מגורים,קומות25מתוכםקומות34בןמגדל

לדברימשרדים.קומותו-7מסחרקומות

לאזוהים"פארקנדל"ן,פרימנכ"לפרי,לירון

שתהפוךיוקרהשכונתאלהיםבבתשכונהעוד

אלפיעםיםבתשלהחדשלסיטיהבנייהבתום

מלונאותומתחמיבילוימסחר׳מרכזידירות,

3designהדמיה:בנתניההצוקבשכונתלוינשטייןקבוצתשלהצוקמגדל
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ובמרחקהיםלחוףמאודקרובוהכלונופש

לציוןולראשוןמצפוןאביבלתלקצרנסיעה
הרכבתשלהאדוםהקוכך,עלנוסףמדרום.

וחציכשנתייםבעודלהיפתחשצפויהקלה

היםפארקלשכונתובסמוךיםבבתעובר

למרכזיםבתאתיקשרהאדוםהקוהיוקרתית.

למרכזיותהואאףלתרוםוצפויאביבתלשל

השכונה".שלהרבהוהחשיבות

בקבו־משותףומנכ"לבעליםשפונדר,ארז

צת

$TS1$בקבוצת$TS1$

$DN2$בקבוצת$DN2$הפארק"שכונתכימוסיףפדלוןשפונדר

שתיבסיסעלתוכננההיםלחוףהסמוכה

רחבופארקליםקרבהוהםחשוביםעקרונות

הרכ־קוהואנוסףיתרוןהשכונה.במרכזידיים

בת

$TS1$הרכבת$TS1$

$DN2$הרכבת$DN2$למו־השכונה.לאורךלעבורשעתידהקלה

תר

$TS1$למותר$TS1$

$DN2$למותר$DN2$מאופיינתשהשכונההעבודהבשלכילציין

שטחיעםומגווןאיכותישמושיםבעירוב

יוקרהמשדרהדברומגורים,מלוןבתימסחר,

שאמו־הבנייניםעיצובעלהיתרביןומשפיע

רים

$TS1$שאמורים$TS1$

$DN2$שאמורים$DN2$לאורךדירהשלמחירהכיוםבה.להבנות

שקלכ-000,03היאהיםבפארקיםבבתהחוף
המחיריםהסמוכהביפוכאשרבקירוב,למ"ר

הקואותועללמ"רשקל60,000כברמגיעים

לדירותלמ"רשקל100,000למעלאביבבתל

בעתיד".כךיישארולאאלהפעריםהים.על

אשדה־דרוס,ממע"רליםנןף

רובע

$TS1$אשדהרובע$TS1$

$DN2$אשדהרובע$DN2$הואראשי(עירוני)מרכזדרוםמע"ר

אחתעלהמתוכנןועסקיםמגוריםמתחם

שנותרומהמעטותלמגוריםהקרקעמעתודות

3,200ייבנובשכונההתוכנית,פיעלבאשדוד.

קומות,45־20בגובהבמגדליםדיוריחידות

בעיצומה.נמצאתבהוהבניה

הדרומיתהכניסהלמחלףקרובההשכונה

עצמה,העירמבחינתהרכבת.ולתחנתלאשדוד

בצמידותהעירמרכזבלבממוקםהמע"ררובע

מגו־שימושיםמעורבראשיעירונילמרכז

רים,

$TS1$,מגורים$TS1$

$DN2$,מגורים$DN2$,פארקים,התרבות,מרכזמשרדים,מסחר

העיר,שלראשיתחבורהמרכזציבור,בנייני

והמרינה."אשדוד-ים"פארקהחוף,טיילת

אשדודמע"רבשכונתבונהדוניץאחיםחברת

מהים,מטר450הנמצא, הUp Townפרויקטאת

לים.נוףנשקףבמגדליםהגבוהותומהקומות

עםמגדליםדברשלבסופויכלולהפרויקט

נמצאכיוםלמסחר.מ"רוכ-0001יח"דכ-005

עםקומות16בןשהינוהשניהמגדלבשיווק

ו-5דירותכוללבוהדירותותמהילדירות,56

דירותופנטהאוזים.פנטהאוזיםמיניחדרים,

שקל.מיליוןמ-6.1החלנמכרותחדרים
"היותדוניץאחיםחברתמנכ"לאחיעזראנסים

הח־השכונהנמוך,בעירהחדשותהדירותומלאי

דשה

$TS1$החדשה$TS1$

$DN2$החדשה$DN2$לדירותהגבוהיםלביקושיםמענהתספק

עלמבוקשותבפרטוהשכונהבכללהעירבה.

מהסביבהוהןעצמהמהעירהןדיורמשפריידי

עםחוףעירהיותהבזכותהשארביןהקרובה,

חברתאשדוד,נמלדוגמתחזקיםכלכלייםעוגנים

וחייענקעירוניפארקלצדועוד,אלתאהחשמל,

האטרק־מיקומובשלאלו,לצדעשירים.תרבות

טיבי

$TS1$האטרקטיבי$TS1$

$DN2$האטרקטיבי$DN2$עדיםאנומהים,דקותמרחקהפרויקטשל

צרפת".ומיהדותמשקיעיםמצדגםלביקושים

יח"צהדמיה:חדרהחוףעלהיסמולענב
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